Nedělník pro 27. neděli v mezidobí 7. 10. 2018
1. ČTENÍ Gn 2,18-24
Dříve než Mojžíšovy knihy představí Zákon, poučí čtenáře o základních souvislostech. První je
otázka existence světa a jeho vztahu k Bohu. Zdá se, že text vznikl z více pramenů, a proto se
např. popis stvoření v Gn 1 a Gn 2 liší. Text čteme s ohledem na základní informaci o pohledu
Boha na vztah muže a ženy.
Hospodin Bůh řekl: „Není dobré, že člověk je sám. Udělám mu pomocníka, který
by se k němu hodil.“ Hospodin Bůh uhnětl z hlíny všechnu divokou zvěř a všechno
nebeské ptactvo a přivedl je k člověku, aby viděl, jaké jim dá jméno: takové mělo být
jejich jméno, jak by všechny živočichy pojmenoval. A člověk dal jméno všem
krotkým zvířatům, nebeskému ptactvu a veškeré divoké zvěři, ale pro člověka se
nenašel pomocník, který by se k němu hodil. Tu Hospodin Bůh seslal na člověka
hluboký spánek, a když usnul, vzal jedno z jeho žeber a to místo uzavřel masem.
Hospodin Bůh pak ze žebra, které vzal z člověka, vytvořil ženu a přivedl ji k
člověku. Ten zvolal: „To je konečně kost z mých kostí a tělo z mého těla. Bude se
nazývat manželkou, neboť z manžela byla vzata.“ Proto muž opustí otce i matku a
přidrží se své ženy a budou jeden člověk.
ŽALM 128
Žalm reaguje na téma manželství, o které půjde v evangeliu. Zdařilé manželství je
důvodem modlitby díků!

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, – kdo kráčí po jeho cestách. – Budeš jísti z
výtěžku svých rukou, – bude ti blaze a dobře.
Tvá manželka bude jako plodná réva – uvnitř tvého domu. – Tvoji synové jako
výhonky oliv – kolem tvého stolu.
Hle, tak bývá požehnán muž, – který se bojí Hospodina. – Ať ti Hospodin požehná
ze Siónu, – abys viděl štěstí Jeruzaléma – po všechny dny svého života.
Abys viděl syny svých synů: – Pokoj v Izraeli!
2. ČTENÍ Žid 2,9-11
Až do konce liturgického roku budeme číst list Židům. Jde o systematicky koncipovaný text
vysvětlující Kristovo kněžství. Autor chce povzbudit ty, kteří zřejmě již léta praktikují
křesťanskou víru a ochabují. Začíná úvahou o andělech, kteří jsou velmi vážení, ale Boží Syn je
vznešenější (Žid 1,5) a my, lidé, jsme skrze Krista přijati za bratry tohoto vznešeného Syna
Božího.
Bratři! Vidíme, že Ježíš, který byl trochu ponížen pod anděly, protože vytrpěl smrt,
je korunován slávou a ctí, aby – z milosti Boží – za všechny lidi podstoupil smrt.
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Bylo jistě vhodné, aby ten, pro něhož a skrze něhož je všechno, přivedl do
slávy mnoho synů tím, že utrpením zdokonalí původce jejich spásy. Vždyť ten, kdo
posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, mají stejný původ. Proto se neostýchá nazývat
je svými bratry.
EVANGELIUM Mk 10,2-16
V 6.–10. kapitole Markova evangelia se Ježíš soustředí na péči o učedníky. Jim vše pečlivě
vysvětluje. Uvedený úryvek poukazuje na náročnost evangelia, ale také závaznost Božího
rozhodnutí. Hned vzápětí Marek ukazuje, že Ježíš nebyl nepřátelský rodině a dětem.
Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž se ženou rozvést. Chtěli ho tím
přivést do úzkých. Odpověděl jim: „Co vám přikázal Mojžíš?“ Řekli: „Mojžíš dovolil
vystavit jí rozlukový list a rozvést se.“ Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám
napsal tento příkaz! Na začátku při stvoření však Bůh ‘učinil lidi jako muže a ženu’.
‘Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk.’
Už tedy nejsou dva, ale jeden. A proto: co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“
V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. Řekl jim: „Kdo se rozvede se svou
ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. Rozvede-li se žena se svým
mužem a vdá se za jiného, dopouští se cizoložství.“
Matky přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale učedníci jim to zakazovali.
Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně,
nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám: Kdo
nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ Bral je do náručí, kladl
na ně ruce a žehnal jim.
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
 Kaplan naší farnosti P. Pavel Caha SDB má od pondělí 24. 9. na zatím neurčenou
dobu zdravotní dovolenou.
 V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
 Petici proti schválení Istanbulské smlouvy je možné podepsat na stolku uprostřed
kostela (vzadu v kostele).
 V týdnu nebude z důvodu nepřítomnosti kaplana mše svatá ve středu v 10:00
v Charitě na ul. Daliborka.
 Dnes v neděli 7. 10. se koná sbírka na pomoc postiženým nešťastnou událostí
v Mostkovicích. Je možné také přispět do vyhlášených veřejných sbírek.
 Dnes v neděli 7. 10. se v 15:00 u PsK sejde společenství modlitby živého růžence
k modlitbě a následně v rybárně na faře k přátelskému setkání, v minulém
Nedělníku a ohláškách byl uveden chybný čas setkání v 18.00.
 V pondělí 8. 10. po večerní mši svaté se sejdeme k modlitbě breviáře za naši
farnost a za kněze.
2

 Ve středu 10. 10. v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní
povolání.
 Ve čtvrtek 11. 10. po ranní mši svaté adorace za povolání v kostele PsK.
 Ve čtvrtek 11. 10. v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
 Ve čtvrtek 11. 10. je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro
děti. V Biblické abecedě máme pro následující týden určeno písmeno " Č ".
 Ve čtvrtek 11. 10. a po všechny následující čtvrtky ve školním roce se před
večerní mší svatou u PsK nezpovídá, nelze to časově zvládnout vzhledem
k návaznosti výuky náboženství na mši svatou s katechezí pro děti a
nepřítomnosti kaplana.
Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám, 20/4, Prostějov, 796
01,734684784, email: faprostejov-psk@ado.cz, www.prostejovfarnost.mzf.cz, farář a děkan P.
Aleš Vrzala,  777162338
Farnost sv. Petra a Pavla Prostějov
 V pondělí 8. 10. bude v 17:00 v sakristii kostela PaP biblická hodina.
 Ve středu 10. 10 bude v 17:00 v kapli sv. Lazara setkání spol. Modlitby matek.
Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla Prostějov, Lidická 1894/1a, Prostějov, 79601,
email: faprostejov-spap@ado.cz, www.petrskafarnost.cz, administrátor P. Pavel Čáp SDB, 
732656997
Farnost Mostkovice (kontakt viz Povýšení sv. Kříže)
 Dnes v neděli 7. 10. se koná sbírka na pomoc postiženým neštěstím, které se
v obci odehrálo. Je možné také přispět do vyhlášených veřejných sbírek.
 Milé děti, milí rodiče, chtěli bychom vás pozvat na nedělní setkávání se
Sedmikráskem, které se koná v kostele sv. Cyrila a Metoděje na Brněnské ulici
v Paxu, vždy v době kázání při mši sv. Tyto dětské katecheze připravujeme
v návaznosti na čtené evangelium a snažíme se je dětem přiblížit dětským
jazykem-hravou formou. Proto je Sedmikrásek určen především malým dětem a
školáků do 1. sv. přijímání. Starší děti si již umí z kázání kněze odnést nějakou
myšlenku domů a proto je pro ně tato naše forma katecheze nudná – logicky,
když je připravená pro předškoláky, které je potřeba každou neděli motivovat ke
vstávání. Rády bychom, aby právě Sedmikrásek byl ten důvod, proč se dítko do
kostelíku těší. A další nemalý důvod je, aby se zde děti seznámily a našly si
kamarády, protože i ti mohou být v pozdějším věku ten správný důvod, proč se
ráno přemoci a vstát. Víra je dar. Aby jí mohl být člověk obdarován, musí Bohu
umožnit, aby obdarován být mohl. Věříme, že spolu Bohu tu příležitost tímto
dáváme.
Těší se na vás Sedmikráskové tety
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 Ve středu 10.10 v 18 hodin zveme na vernisáž Galerie Cyril:
ATELIÉR MULTIMEDIA SŠDAM (práce studentů Střední školy designu a
módy v Prostějově).
 V neděli 14. 10 v 14.30 hodin setkání u sochy PANNY MARIE na ulici
Svatoplukově naproti bývalého kláštera Milosrdných bratří. (připomenutí 300 let
od vytvoření a umístění sochy, setkání spojíme s modlitbou, zpěvem i historii o
soše PANNY MARIE)

DKK - DEMOKRACIE KULTURA KŘESŤANSTVÍ
Přednášky k výročí 100 let vzniku Československa V SÁLE U KALICHA
(KOLLÁROVA UL.) Pořádá farní sbor evangelické církve v Prostějově

14. října (neděle) v 15 hod.
Prof. Petr Pokorný
BIBLICKÉ ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ KULTURY
Hudební vstup: Hana Ryšavá (varhanní pozitiv)

ThDr. Petr Pokorný DrSc., (1933) je český evangelický teolog, filozof, biblistanovozákoník, historik, vysokoškolský pedagog, vědecký pracovník a letech 1998-2010
ředitel Centra biblických studií AV ČR. Hostoval na univerzitách v Německu (Greiswald,
Tübingen, Heidelberg), v USA (Pittsburgh, Princeton). Publikoval doma i v zahraničí
mnoho odborných i populárně vědeckých knih. Byl mj. prezidentem vědecké organizace
Studiorum Novi Testamenti Societas. Dostal celou řadu mezinárodních ocenění.
„PŘES SANTIAGO DE COMPOSTELA NA KONEC SVĚTA“
Moravsko-slezská křesťanská akademie, region Prostějov Vás srdečně zve na
přednášku, kterou prosloví PhDr. Karel Kavička, historik a spisovatel „Přes
Santiago de Compostela na konec světa“ Vyslechneme si druhou část přednášky
z 21. 3. o pěší pouti napříč Pyrenejským poloostrovem. I tato přednáška bude
doprovázena bohatou obrazovou dokumentací. Opět se sejdeme v budově
Cyrilometodějského gymnázia na Komenského ul. 17 v Prostějově ve středu 17.
října 2018 v 17.30 hod. Výbor regionální pobočky srdečně zve Vás i Vaše přátele.
Za výbor regionu PaedDr. Karel Kotyza
LEKTOŘI BOŽÍHO SLOVA V OLOMOUCI POŠESTNÁCTÉ
V sobotu 20. října se od 10 do 15 hod. uskuteční 16. setkání lektorů Božího slova
olomoucké arcidiecéze v sále kurie na Biskupském nám. v Olomouci.
Setkání je určeno všem, kteří mají zájem prohloubit a posílit vztah k Božímu slovu a
ke své službě lektora. Znovu a nově si uvědomit, že jasné rozhodnutí pro tuto
důležitou službu přináší velkou milost a radost tomu, kdo k lektorské službě
přistupuje s chutí a zodpovědně.
Hlavním dopoledním hostem bude P. Marián Pospěcha, kněz ostravsko-opavské
diecéze pověřený duchovním vedením lektorů Božího slova, farář z Dolní Lutyně,
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ale také redaktor a moderátor TV Noe. Bude hovořit na téma „lektor Božího slova a
jeho úloha při liturgii“. Někteří lektoři znají o. Mariána také z květnové duchovní
obnovy pro lektory na Velehradě. Ta se uskutečnila v minulém roce poprvé a letos
podruhé pro všechny zájemce v lektorské službě napříč diecézemi. Všichni účastníci
potvrdí, že o. Marián dokáže v lektorovi znovu „rozdmýchat oheň“ a probudit v
něm chuť a nadšení pro lektorskou službu. A pokud k sobě budeme upřímní, tento
nový „olej do našich lamp“ a zapalující oheň Ducha svatého potřebujeme jednou za
čas všichni.
Po hodinové přednášce o. Mariána bude pro zájemce možnost podívat se na naše
záležitosti s nadhledem, a to z dómské věže. Tento čas přede mší svatou poslouží
také ke ztišení před svatostánkem či ke svátosti smíření. Mši svatou lektoři společně
oslaví od 11.50 hod. v chórové kapli katedrály sv. Václava. Potom se opět přesunou
na kurii, kde je bude čekat občerstvení a rozhovory o lektorské službě v praxi a také
připomenutí možnosti poslechu nahrávek čtení pro nedělní liturgii.
Všechny ty, kteří touží prohloubit a upevnit svou lektorskou službu, srdečně zve v
sobotu 20. října do Olomouce hlavní organizátorka Martina Pavlíková, na kterou se
můžete obracet se svými dotazy na adresu: pavlikova@arcibol.cz.
Více informací o lektorské službě spolu s nahrávkami a texty nedělního čtení najdete
na webových stránkách www.kulturaslova.cz.
A ještě jedna informace: Kdo by chtěl v odpoledních hodinách od 15 hod.
pokračovat modlitbou růžence a adorací, může se účastnit děkanátní poutě za
rodiny a nová kněžská povolání děkanátů Vyškov a Prostějov v katedrále sv.
Václava.

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV Z. S.

Nám. J. V. Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,
http://prostejov.dcpr.cz/, cprprostejov@ado.cz, tel. 731 626 126
MATEŘSKÉ CENTRUM - každé pondělí od 9 - 12 hod
Mateřské centrum nabízí prostor pro maminky i děti. Děti se vydovádí, zatancují si,
zazpívají, něco vyrobí a získají kontakt se svými vrstevníky před vstupem do MŠ.
Program pro maminky probíhá bez odloučení od dětí. Vítány jsou všechny maminky
a děti od narození do pěti let.
PRVNÍ ŠKOLIČKA - každé úterý a čtvrtek od 8.30 do 11.30 hod
Dopolední adaptační kroužek pro děti od 2 do 4 roků. Účast v kroužku usnadňuje
přípravu na nástup do MŠ, připravuje na separaci od rodičů a navazování vztahů s
vrstevníky v malé skupině a bezpečném prostředí.
Přijímáme nové děti.
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Rodiče zveme na seminář „JAK VÉST DĚTI K ODPOVĚDNOSTI“
V sobotu 17. listopadu 2018 od 14,00 - 18,30 hodin
Cílem semináře je, jak děti učit odpovědnosti, jak jim pomoci
překonávat překážky a čelit těžkostem v životě. Zaměříme se s
postupy, jak dětem dát podporu při zvládání situací a seznámíme
se s přístupy, které pomáhají naplnění těchto cílů.
Přednášející Bc. Marcela Kořenková je lektorkou Kurzů
efektivního rodičovství a terapeutkou v oblasti rodičovského poradenství.
Součástí semináře je hlídání dětí.
Kapacita je omezena, proto se prosím nahlaste. https://1url.cz/ntPiy
PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ
Cílem přípravy je ukázat na hodnotu manželství a jeho význam a dát snoubencům
příležitost k intenzivnímu společnému zamyšlení se nad různými aspekty manželství.
Jedná se o čtyři setkání s tématy: Já a moje rodina, Muž a žena - komunikace a
konflikty, Manželství a sexualita, Víra a vztah k Bohu v manželství.
V případě zájmu o církevní sňatek je nutné doplnit si témata týkající se života z víry
s oddávajícím duchovním.
V případě vašeho zájmu o některou z nabídek, se můžete přihlásit u Bc. Blanky
Neckařové nebo emailem na adresu: cprprostejov@ado.cz.
Programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV ČR, Olomouckým
krajem a městem Prostějov.

POZOR VELMI DŮLEŽITÉ

POUŤ ZA OBNOVU RODIN A ZA KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ
V sobotu 20. 10. se koná pouť děkanátů Prostějov a Vyškov za
obnovu rodin a kněžská povolání do katedrály sv. Václava do
Olomouce. V 15:00 je modlitba růžence, v 16.00 adorace a v 17:00 mše
svatá, které bude předsedat otec biskup Antonín Basler.
Je to moc důležité, abychom na tyto úmysly více Boha prosili, vidíme
to určitě každý sám kolem sebe, jak potřebu obnovy rodin, tak potřebu
svatých kněží.
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Nedělník můžete dostávat do emailové schránky, přihlášení je možné na adrese nedelnik@centrum.cz.
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